
                     

  

 

   Poczesna, 20.01.2015 r. 

 

Nr GIZ.6220.16.2014.AM    
 

 

ZAWIADOMIENIE 
Wójta Gminy Poczesna 

z dnia 20.01.2015r. 

 

 

Wójt Gminy Poczesna działając na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 

3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

(Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U.  z  2013 r.,  poz. 267 z późn. zm. ) 

zawiadamia, że w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.  

„ Budowa trzech kurników o obsadzie 98000 sztuk brojlerów” w miejscowości Młynek,  

ul. Wiosenna, gmina Poczesna, powiat częstochowski przesłano do organów uzgadniających  

protokół z rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, która odbyła się w dniu 

15.12.2014r.  

 

 Z dokumentacją niezbędną do wydania przez Wójta Gminy Poczesna decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia tj. z wnioskiem, raportem  

o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia oraz  załącznikami można zapoznać się  

w Urzędzie Gminy Poczesna, ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna pok. 38, w godzinach pracy urzędu 

tj. w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od 7:00 do 15:00  oraz we wtorek od 8:00 do 16: 00. 

  

Niniejsze zawiadomienie  zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie  

w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Poczesnej,  na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu 

oraz zamieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia.          

Zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego 

ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.  

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Maksymilian Wawrzyńczak ul. Staszica 46, 42 – 263 Brzeziny Kolonia 

2. Strony w ilości powyżej 20 : zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października  2008r.  

       o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

       o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235)  

3. Mieszkańcy poprzez zamieszczenie w BIP, na Tablicy Ogłoszeń Urzędu Gminy Poczesna oraz w miejscu 

planowanej inwestycji. 

4. a/a 

 


